
s k o l p o r t e n s  n u m r e r a d e  a r t i k e l s e r i e  f ö r  u t v e c k l i n g s a r b e t e  i  s k o l a n

Artikel nummer 3/2008

Projekt urkult
ett ämnesöverskridande temaarbete i grundskolans år 7

FörFAttAre: StinA ekmArk,
lArS-GunnAr Svenneke, tore mAttSSon



skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan2 – artikel nummer 3/2008 

Denna artikel har i november 2008 accepterats för 
publicering i Skolportens numrerade artikelserie för 
utvecklingsarbete i skolan av Nacka kommuns och 
Skolportens gemensamma läsgrupp med Björn Söder-
qvist, fil. dr. samt rektor, Nacka kommun som grup-
pens ordförande.

Redaktör: Therése Mabon, Skolporten AB.

Fri kopieringsrätt i ickekommersiellt syfte för kompe-
tensutvecklings- eller undervisningssyfte i skolan och 
förskolan under förutsättning att författarens namn, 
artikelns titel och källa: Skolportens artikel- 
serie anges. I övrigt gäller Copyright för författaren 
och Skolporten AB gemensamt.

Denna artikel finns som pdf här:  
http://www.skolporten.com/art.aspx?id=31idO

Aktuell metodbok med författaranvisningar: http://
www.skolporten.com/pdf/Skpns_artikelserie_metod-
bok.pdf 

Vill du också skriva en utvecklingsartikel? 
Maila till info@skolporten.com



skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan artikel nummer 3/2008 – 3

abstract

Under höstterminen 2003 genomförde C-lagets lärare 
samt elever i år 7 på Myrsjöskolan i Nacka ett temaar-
bete med innehållet »De första människorna«. Projek-
tet fick namnet «Urkult« och syftade till att öka sam-
arbetet mellan olika lärargrupper, ge kunskap om hur 
detta kan göras och vilka effekterna blir för lärande 
bland lärare och elever, samt att ge eleverna sociala 
kompetenser. Projektet resulterade bland annat i att 
eleverna fick höga slutbetyg i projektämnena vilket i 
sin tur troligen berodde på fördjupade och breddade 
kunskaper hos såväl elever som lärare. Antalet kultur-
klasser på skolan har ökat, sannolikt som en följd av 
projekt »Urkult«.
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1.inledning, syften 
och frågeställningar
 
1.1 inledning
Vi* ville pröva ett ämnesövergripande arbetssätt där 
eleverna och lärarna fick en helhetsbild av ämnesom-
rådet »De första människorna«. Vi valde detta holis-
tiska arbetssätt som ett alternativ till den ämnesspeci-
fika undervisning som är den dominerande formen på 
högstadiet. Vår förhoppning var att eleverna skulle nå 
fördjupad kunskap när de fick anknyta kunskaperna 
till en helhet i ett tema.

1.2 Syfte
Syftet med projektet var att genomföra ett arbets-
område där praktiska och teoretiska kunskaper sam-
verkar och befruktar varandra för att öka elevernas 
ämneskunskaper men också deras kunskap totalt 
inom temaområdet »De första människorna«.

1.3 Frågeställningar
För att förstå lärandeprocessen och för att nå vårt 
syfte har vi valt att utgå från följande aspekter:

1. att undersöka om ett tematiskt arbetssätt med 
inriktning mot kultur ökar elevernas ämneskunska-
per
2. att undersöka om elevernas sociala kompetenser 
påverkas av samverkande kulturprojekt
3. att beskriva kulturprojektets genomförande och 
att utifrån vetenskaplig litteratur finna stöd för en 
holistisk kunskapssyn
4. att undersöka om ämnesövergripande projekt 
kan påverka intresset för kulturklasser

2. metod
Synen på kunskap är förknippad med synen på vad 
eleven ska lära. Vår kunskapssyn, som utgår från 
Vygotskijs och Deweys tankar om lärande**, var helt 
avgörade för de metoder vi valde att använda i pro-
jektet. Monica Sträng-Haraldsson (1995), som i sin tur 
bygger sina teorier på Deweys kunskapssyn, menar 
att det finns såväl yttre som inre metoder. De yttre 
metoderna består av lärarens handlande medan den 
inre metoden är den som eleven använder vid sin 
individuella tolkning. Här tror vi att samspelet mellan 
dessa två metoder är helt avgörande för ett långsiktigt 
befäst lärande. 

Genom att vara medvetna om detta samspel för-
sökte vi att planera undervisningen så att elevernas 

mottaglighet ökade genom att erbjuda och stimulera 
olika former av lärande och lärandemiljöer. Detta 
innebar i sin tur att den enskilda eleven fick möjlighet 
att välja den metod för lärande som passade honom 
eller henne bäst. 

Metoden som valdes var att hitta ämnesspecifika 
infallsvinklar för gemensamma lärandeaktiviteter. 
De fysiska förutsättningarna var en gemensam pro-
jekttid för lärare och elever där möjligheter fanns att 
använda lokaler och material utifrån de behov som 
förelåg. Slöjd-, bild-, NO- och musiksal fanns tillgäng-
liga och dessutom kunde vi disponera både bibliotek 
och en SO-sal. Projektarbetet kunde därmed planeras 
och genomföras med gruppsammansättningar och 
lokaler som lämpade sig bäst för arbetsgången. Hela 
projektet avslutades med en vernissage på kvällstid i 
skolans matsal, dit samtliga föräldrar bjöds in.

Då vi använde oss av variation när det gäller olika 
undervisningsformer, blev ändå grupparbetsformen 
den som dominerade. När det gäller stamprojektet 
”Landet för länge sedan” arbetade eleverna uteslu-
tande i grupper och redovisade sina kunskaper och 
resultat gemensamt inför övriga grupper och under 
vernissagen även för föräldrarna. 

Grupparbetet menar vi stimulerar och utveck-
lar elevernas sociala samvaro. Forskning visar att 
interaktionen i klassrummet vid grupparbeten har 
olika dimensioner så vid sidan av den offentliga och 
lärarstyrda verksamheten pågår en privat interaktion 
(Granström och Einarsson, 1995).

Utöver detta har grupparbetet en fostrande uppgift 
att göra eleverna till demokratiska samhällsmed-
borgare samt att förbereda eleverna för arbetslivet 
(LPO 94). Att arbeta i grupp innebär att lyssna till och 
respektera andras argument, att gemensamt lösa pro-
blem (Runesson 1995). Med denna bakgrund inledde vi 
arbetet med följande arbetsmoment: landet för länge 
sedan, grottmålning, färgtillverkning och instrument-
bygge som kommer att beskrivas mer utförligt senare. 
Vid Amadindabygget*** arbetade eleverna i grupper 
med olika uppgifter och utmanades att gemensamt 
lösa såväl praktiska som teoretiska problem vid såg-
ning, montering och stämning av instrumentet. 

När det gällde undervisningen krävde vissa moment 
undervisningsformer av förmedlingspedagogisk 
karaktär. Vi hade lektionsgenomgångar i helklass och 
ibland med båda klasserna samtidigt inför de olika 
momenten, till exempel inför färgtillverkning och vis-
ning av bilder från grottmålningar. Vid dessa genom-
gångar var samtliga lärare närvarande vilket senare 
visade sig vara viktigt och sannolikt avgörande för de 
uppnådda resultaten****.

* Med vi menas fortsättningsvis artikelförfattarna
** Se förklaring till detta under rubriken ”resultat” 

och ”diskussion” 
*** Ett musikinstrument av trä
****Se förklaring till detta under rubriken



skolportens numrerade artikelserie för utvecklingsarbete i skolan8 – artikel nummer 3/2008 

3. huvuddel
3.1 Projektets förutsättningar 
Projektet genomfördes i årskurs 7 med två klasser, 
varav den ena klassen hade kultur som profilering. 
Detta innebar utökad lektionstid i ämnena bild och 
musik. Den andra klassen var en traditionell skolklass 
utan profilinriktning. De båda klasserna bestod av 17 
elever vardera.

Fyra lärare med ämnesinriktningarna SO, NO, bild 
och musik genomförde projektet i samarbete med 
eleverna.

3.2 Stammar
Då vår utgångspunkt var att eleverna skulle få ett 
kognitivt lärande om människans ursprung och lev-
nadsförhållande inledde vi projektet med grupparbe-
ten där vi använde kunskapsspelet ”Landet för länge 
sedan” som metod (Swanelid, 2004). I denna metod 
bildar eleverna egna stammar som ska lösa olika pro-
blem.

Eleverna blev indelade i grupper om fyra elever. 
Varje grupp fick skapa sin egen stam med fem olika 
ansvarsområden: ledarskap, religion, försvar, jakt, 
insamlande av bär och rötter samt barnomsorg. Elev-
erna skulle utgå från att deras stam bestod av 100 
personer och varje grupp skulle ta ställning till var de 
skulle bosätta sig och där de kunde välja olika geogra-
fiska områden utifrån olika fysiska förutsättningar 
och olika problemställningar som försörjning och för-
svar. De skulle sätta sig in i hur det var att leva under 
de givna omständigheterna. Grupperna fick göra en 
skriftlig presentation av boende, miljö och vilka regler 
som skulle gälla inom stammen. Resultatet redovisa-
des muntligt för klasskamraterna. Arbetet presente-
rades också på vernissagen som text och bild samt i 
dramatiserad form.

3.3 Grottmålning
Såväl elever som lärare studerade och analyserade 
grottmålningar från Altamira och Lascaux*. Djurmo-
tiv och handavtryck i dessa gav upphov till teorier och 
diskussioner om bildernas innebörd och deras kom-
munikativa, informativa och animistiska funktioner i 
grottmålningarna. 

Tankar uppstod om de tekniker som använts för att 
skapa bilderna och vilket färgmaterial som användes. 
Hur gör man färg? 

De färger vi såg i grottmålningarna var vit, svart 
och jordfärg såsom ockra, sienna och umbra. Inför 
färgtillverkningen köpte vi in färgpigment och som 
bindemedel använde vi djurfett och fiskrens. Upp-
giften var att göra en väggmålning föreställande en 
grottvägg. Därefter skulle djurmotiv målas in.

Hur målar man en grottvägg? Vilka färger har sten 
och klippor? Vi studerade stenväggar och klippor och 
eleverna uppfattade till en början att stenens färg 
endast var grå eller svart. Vi övergick då till att samla 
in stenar för att närmare undersöka vilka färger vi 
kunde finna och eleverna upptäckte då att praktiskt 
taget alla färger finns representerade i stenen. 

Med dessa nyvunna kunskaper i bagaget började 
eleverna arbetet med att måla upp väggen i en grotta. 
Vi hade iordningställt en lokal för grottmålning och 
där fäste vi upp spännpapper på en vägg så lång att 
alla elever fick plats. Eleverna använde den eget till-
verkade färgen när de målade ”klippväggen”. Många 
elever tog med sig sina nya färgintryck i sitt måleri 
och tack vare förstudierna av stenars många färger 
blev resultatet levande och varierat. 

Därefter studerade vi vilda djurs utseenden och 
gjorde skisser. Djuren målades upp på ”grottväggen” 
med den egna tillverkade färgen och eleverna använde 
sig av autentisk teknik som t ex munblåsning.

3.4 Amadindor och vinare
Amadina är en stor xylofon (slagverk av trä) som 
används i afrikanska kulturer.  Trots att ingen doku-
mentation från grottorna i Spanien och Frankrike 
tyder på att amadindan är ett tidstroget förhistoriskt 
instrument föll valet på detta rytm- och toninstru-
ment. Då vi ville att eleverna skulle få en helhetsbild 
av ”de första människornas” vardagsliv, var musiken 
en nödvändig del i projektet. Eleverna kunde bilda 
grupper och komponera musik där alla i gruppen 
spelade på samma instrument. Förutsättningarna för 
att skapa musik var att den skulle vara funktionell 
och innehålla elementen: rytm, melodi och dynamik. 
Skapandet av instrumentet och musiken erbjuder 
dessutom möjlighet till ett lärande där eleven får 
möjlighet att använda andra förmågor än de traditio-
nellt teoretiska. Amadindan som instrument passade 
utmärkt både för tillverkning och för utövande av 
musik. 

Alla elever tillverkade en egen vinare, ett instru-
ment som består av rem med en träbit i ena änden. 
När man med armens kraft skickar vinaren runt som 
en slägga, uppstår ett brummande ljud då brädbiten 
roterar i luften.

Musiken som eleverna komponerade med amadin-
dorna skulle vara funktionell. Den skulle användas 
till dans vid fester, innan och efter en lyckad jakt, vid 
religiösa ceremonier och för att svetsa samman grup-
pen vid försvar.

Grundelementen som skulle finnas med var rytm, 
melodi, dynamik och tempo. Musiken skulle också ha 
en tydlig form med en introduktion, ett genomför-
ande och en avslutning.

Eleverna bildade grupper om 4-5 elever per ama-
dinda och fyra instrument placerades ut i fyra olika 
lokaler. Efter genomgången där uppgiften presentera-
des med klingande exempel på de olika musikaliska 
grundelementen började eleverna sina gruppkompo-
sitioner.

Det visade sig rätt snart att många grupper behövde 

*Altamira är en kalkstensgrotta i norra Spanien, 
där djurmålningar från tidig paleoitisk tid och som 
återupptäcktes år 1879. Grottorna i Lascaux i Frank-
rike innehåller ett av världens äldsta kända konstverk. 
Grottmålningarna skapades för mellan 17 000 och 
15 000 år sedan.
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hjälp att komma igång. Med lärarstöd förmådde alla 
grupper att börja utveckla rytmostinaton (upprepade 
rytmer) och några grupper  började även att impro-
visera. I en av grupperna utvecklades olika roller där 
någon tog på sig ledarskapet och visade musikaliskt 
och verbalt hur de andra kunde spela. I någon grupp 
höll man sig till den upprepade rytmen som etable-
rats i början och spelandet blev statiskt. I ett par av 
grupperna lyssnade eleverna på varandras idèer och 
utvecklade gruppkompositioner.

Att spela upprepade rytmer under en längre tid 
var inget problem för eleverna. Nästan alla elever 
uttryckte skratt och entusiasm inför uppgiften. Någon 
elev kände sig besvärad och ville inte delta. Efter ett 
par lektioner blev han dock den mest drivande och 
entusiastiske av dem alla.

När eleverna började utveckla musikaliska former 
och kompositioner blev dessa tidsmässigt korta. En del 
musikstycken spelades igenom på 20-30 sekunder. Här 
försökte läraren anknyta till musikens funktion för att 
förlänga elevernas perspektiv. En svårighet visade sig 
vara att bygga in ett rytmiskt upprepande i en varie-
rad form. Ostinatot (upprepningen) fungerade som 
ett självständigt musikstycke och den komponerade 
formen som ett annat. Under det första improvise-
randet spelade eleverna betydligt längre tid än vid de 
komponerade styckena. Eleverna byggde inte in sina 
improvisationer i det komponerade stycket. Den trede-
lade formen introduktion-genomförande(huvuddel)-
avslutning fick en mycket kortare huvuddel än förvän-
tat. En lösning för att förlänga stycket var att repetera 
det flera gånger med olika dynamik.                 

 
3.5 utställning och vernissage
Hela projektet redovisades i form av en vernissage där 
de olika delarna tillsammans skulle ge en helhetsbild 
av livsvillkoren för människans tidiga kulturer.

Vernissagen ägde rum under kvällstid i skolans 
matsal där eleverna visade vilka kunskaper de tilläg-
nat sig. De berättade, visade hur ljud bildas samt hur 
en träxylofon kan konstrueras och stämmas. Grott-
målningar, musik, drama och historik samverkade till 
ett allkonstverk. Båda klassernas elever deltog i samt-
liga aktiviteter.

Under vernissagen fick föräldrarna tillfälle att delta 
i krokiteckning med eleverna som modeller. Föräld-
rarna fick även spela och komponera på amadindorna 
med eleverna som instruktörer. 

4. resultat
1.

Det är sannolikt att det tematiska arbetssättet och 
elevernas samarbete i grupp medförde ett fördjupat 
och breddat lärande jämfört med ett individuellt 
kunskapssökande. Detta märktes tydligt i grottmål-
ningens koloristiska kvalitet som blev mer varierad 
och uttrycksfull än förväntat. Dessa resultat gäller 
även de musikaliska kompositionerna där det tema-
tiska innehållet hjälpte eleverna att skapa  stycken 
kopplade till olika samhällsföreteelser såsom fest, 
krig och jakt. Under årskurs 8 och årskurs 9 kunde 
eleverna i olika sammanhang relatera till kunskaper 
de förvärvat under ”Urkultsprojektet” i årskurs 7. 
Det är sannolikt att båda klasserna även ämnesmäs-
sigt gynnades av projekt ”Urkult”, då eleverna i de 
två klasserna fick höga slutbetyg i de ämnen som 
involverats i projektet.

2.
Vi kunde se att eleverna socialiserades tidigare i 
årskurs 7. Under projektet utvecklades klassernas 
sammanhållning redan under första halvan av höst-
terminen, vilket annars brukar ske betydligt senare 
under hösten eller till och med under vårterminen. 
Socialiseringen innebar i sin tur att tryggheten i 
klassen och gruppen utvecklades. Ett uttryck för 
detta var de muntliga redovisningar som eleverna 
genomförde inför närmare 50 föräldrar. 

3.
Vi ville undersöka om ett tematiskt arbete över 
ämnesgränserna kunde ge kunskaper inom nya 
ämnen och en helhetssyn på själva begreppet kun-
skap på ett naturligt sätt. Här finns en del stöd 
för våra teorier i den vetenskapliga litteraturen, 
Howard Gardners teorier kring ”De sju intelligen-
serna” menar att människan har olika intellektuella 
förmågor som aktiveras i den omgivande kulturen 
och då får en praktisk tillämpning (Gardner, 1983). 
Han anser att mänskliga intelligenser kan mobili-
seras på olika sätt och ger som exempel på detta att 
språk används som lingvistisk kompetens för att 
förvärva andra intellektuella förmågor, t ex som 
hjälpmedel när man lär ut dans eller matematik. 
Vår idé kan anses vara det omvända, att använda 
handens och kroppens (* Se Bilaga) intelligens för 
att förvärva och förstärka kunskap inom SO- och 
NO-områdena. Även Vygotskijs teorier ger stöd för 
detta. Han ser förmågan att skapa en konstruktion 
ur olika element som grunden för allt skapande och 
anser att den kreativa aktiviteten är förutsättningen 
för detta. Men det som är helt avgörande för honom 
är att det som då sker är att fantasin förenas med 
verkligheten. Det finns alltså inga vattentäta skott 
mellan fantasi och verklighet utan fantasin används 
för att förstå verkligheten och utgår från den lilla 
människans tidigare erfarenheter. (Vygotskij, 1995). 
Om detta stämmer innebär det att lärandet som 
uppstår i en kreativ och lekfull miljö stimuleras när 

Vinarna* kom till användning som suggestivt stäm-
ningsskapande före eller efter amadindaspelet.
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eleven får uttrycka sig kreativt och då använda sig 
av uttrycksformer och kunskaper som förvärvats 
tidigare. Det är troligt att elevernas resultat under 
år 8 och år 9 påverkats av detta arbetssätt (se resul-
tat 1.) Vi pedagoger har även kunnat använda oss av 
den kunskap som erhölls genom projektet, dels i ett 
elevperspektiv i elevernas fortsatta lärandeprocesser 
i de olika ämnena som ingick i projektet och dels i 
vår professionella pedagogiska utövning genom de 
nya kompetenser vi erhöll som ett resultat av pro-
jektet. ( se resultat 5)

4.
En effekt av projektet »Urkult« kan vara att antalet 
kulturklasser på skolan har ökat. Vi inledde detta 
projekt med två klasser varav den ena hade kultur-
inriktning, med mer bild och musik på schemat. 
Det är sannolikt att »Urkult« har bidragit till den 
ökade populariteten för kulturprofilklass. Myrsjö-
skolan startade med en kulturklass hösten 2003, 
skolan har idag (augusti 2008) sex kulturklasser. Vid 
de muntliga utvärderingar som gjordes med elever 
och föräldrar framkom att de i stort var mycket 
nöjda. Eleverna anförde särskilt det lustfyllda med 
arbetssättet och metoderna. Föräldrarna var nöjda 
med barnens kunskaper, men också det egna ska-
pandet i bild och musik under vernissagekvällen. 
Flera föräldrar ville att skolan skulle erbjuda en fort-
sättning för egen del i krokiteckning.

5.
Ett resultat som vi inte förutsåg var att såväl lärare 
som elever upptäckte att det var lustfyllt att samar-
beta. Vi pedagoger har sett nya ämnesrelaterade och 
didaktiska möjligheter och har också förmedlat en 
holistisk kunskapssyn till eleverna.  Lärarna har fått 
ny kompetens inom nya ämnesområden och fördju-
pad kompetens inom sina egna ämnen. Genom att 
utmana och inspirera varandra nådde vi längre än 
vad var och en av oss skulle ha gjort på egen hand. 
Vi har breddat ämnena i våra sätt att undervisa 
och eleverna har fått se att kunskaper inom olika 
ämnen har samband med varandra.

5. diskussion
Artikeln syftar till att belysa ett tematiskt arbetssätt 
inom grundskolan där flera ämnen samverkar för att 
belysa olika aspekter av en företeelse. Undervisningen 
i grundskolan är uppdelad i specifika ämnen med 
olika målsättningar. De olika styrdokumenten täcker 
in ämnesspecifika kunskaper och färdigheter, men det 
är inte helt självklart att eleverna på egen hand kan 
se tematiska samband mellan olika ämnen. Här har 
kanske tematiska projektarbeten en uppgift att fylla 
för att nyvunnen kunskap ska kunna tillämpas inom 
olika kunskapsområden och för att få en större över-
blick över ett kunskapsområde.

Projektet tog sin avstamp i en holistisk syn på kun-
skap och de frågor som uppstod under arbetet med 

projektet berörde också denna kunskapssyn. Når 
eleverna fördjupad kunskap genom att vi integrerar 
teoretiska och praktiska moment över de traditionella 
ämnesgränserna? Kan denna fördjupade kunskap 
lämna avtryck i eleverna lärande i förlängningen? 
Kommer de att ha nytta av den fördjupade kunskapen 
även i år 8 och 9? Det kan vi inte med säkerhet veta 
då detta är svårt att mäta. Resultaten kan även ha 
påverkats av lärarnas entusiasm eller av växlandet av 
arbetsmetoder och arbetssätt, men om det är så enkelt 
borde samma goda resultat visa sig i andra samman-
hang där dessa förhållanden gäller. 

Ett sätt att förmedla denna holistiska kunskapssyn 
där kunskap är en del av ett större kunskapsområde 
kan vara att lärare inom grundskolan samarbetar 
tematiskt med kunskapsområden som sträcker sig 
utöver de specifika ämnesområdena. Lärare behöver 
hjälp av varandras olika kompetenser för att belysa ett 
tema eller en företeelse på bredden ur olika aspekter, 
men även för att bredda våra egna kunskaper om 
ämnenas möjligheter. Fördjupning och specialise-
ring inom det egna ämnet är antagligen en naturlig 
utveckling. Svårare är det kanske att erövra nya kun-
skapsområden om inte den tematiska tråden finns där 
som motivation. Syftet med projekt ”Urkult” var att 
göra temat rikt och intressant genom att ge eleverna 
och lärarna möjligheter att se ämnena ur nya perspek-
tiv och som en effekt därav förhoppningsvis också 
ge breddade ämneskompetenser för såväl elever som 
lärare. 

Ett möjligt sätt att påvisa elevernas kunskaper är 
att se på deras betyg i år 9. Vi kan konstatera att elev-
ernas betyg i projektämnena blev högre än förväntat. 
Påverkade temaarbetet »Urkult« detta? Att projektet 
påverkade betygshöjningen är sannolikt men är svårt 
att utvärdera. Eleverna hade kanske nått samma betyg 
oavsett projektet, men med den långa erfarenhet vi 
som pedagoger har finner vi det ändå troligt att pro-
jektet spelat en viss roll för betygsutvecklingen. Det 
som vi kunde se var att den mest markanta skillnaden 
uppstått i SO-ämnena samt musik och bild. Vad gäller 
fysikbetygen fanns ingen skillnad jämfört med elever 
från föregående år. Detta är en intressant observation 
som vi verkligen undrat över. Kan det bero på ämnets 
karaktär? Eller fick fysikämnet för lite utrymme i pro-
jektet? Kan fysikkunskaper vara svårare att tillägna 
sig? 

Elevernas utvärderingar visade att de fann arbetet 
lustfyllt, vilket ändå kan tolkas som en indikator för 
ökat och fördjupat lärande.

Som redan nämnts visade muntliga utvärderingar 
i samband med föräldramöten och utvecklingssamtal 
att föräldrarna var mycket nöjda med barnens kun-
skapsutveckling, men även med sin egen medverkan. 
Många uttryckte förvåning över vad deras barn kunde 
och vågade prestera musikaliskt inför så många 
vuxna.

När det gäller påverkan på elevernas sociala kompe-
tenser så är det svårt att fastställa vad som egentligen 
fått klasserna till en snabb socialisering. Hade klas-
serna utvecklats på samma sätt oavsett projektet? Vi 
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tror inte det. Eleverna har inte bara tillägnat sig objek-
tiv kunskap. De har fått sociala kompetenser, mycket 
tack vare de praktiska momenten, grupparbeten och 
det nät av naturliga kontaktytor som skapades.

Bilaga 1

tillverkning av amadindor och vinare

Amadindorna tillverkades av ohyvlat björkträ som 
sågades upp och hyvlades.

Tidsmarginalen för projektet och säkerhetsas-
pekten avgjorde beslutet att lärarna skulle förbereda 
råmaterialet (björkträ) till amadindorna. Eleverna 
bildade grupper som byggde och färdigställde fyra 
amadindor. En amadinda ser ut som en xylofon av trä 
där den största plattan är 80 cm lång och de övriga 
plattorna blir kortare och kortare. Amadindans tolv 
plattor av trä, från 80 cm och nedåt, stämdes genom 
att eleverna förkortade spelplattan när tonhöjden 
skulle höjas, och när tonhöjden skulle sänkas gröptes 
den ur. Därefter bestämdes var de två noderna, som 
träplattan svängde kring, befann sig. Genom att strö 
lite salt på spelplattan och försiktigt knacka på den 
blev noderna, där träplattan skulle placeras, synliga. 
Därefter monterades spelplattan med de markerade 
noderna ovanpå två träribbor. Ribborna skruvades fast 
i en ram och instrumentet var färdigt. Mjuka filtklub-
bor inhandlades för att få en rund och snygg ton när 
man spelade.

Vinare, så kallade bullroarer, tillverkades av små 
träplattor c:a 2 x 2 x 0,5 cm. Ändarna rundades av och 
tunn lina av skinn fästes i ena änden. Ett suggestivt 
brummande uppstod när instrumentet roterade i 
luften.
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